Zápis ze schůze RIK ČAST – Ostrava dne 17. 01. 2018 od 14:00hod.
Místo konání: Vítkovická 3083/1, Ostrava město, MSKS ČUS, budova ČASD Ostrava
Přítomní: Pavel Halas, Miroslav Henžel
Hosté: Martin Linert, Michal Božek, Marek Záškodný, Radek Kučera
Omluveni: Václav Herout, (k dispozici na telefonu – nebylo využito), Jan Poledne, (přihlašovací
formuláře byly probrány prostřednictví sdílené obrazovky před schůzkou), Zbyněk Špaček,
Nikolas Endal a Petr Bohumský

Důvodem schůzky byla ukázka, diskuse a připomínky k současnému stavu naprogramování
přihlašovacího formuláře na turnaje ČAST a zapracování současných žebříčků mládeže do
Registru s následným výstupem žebříčkového pořadí pro v současnosti používaný turnajový
software. Současný stav naprogramování a závislosti přihlašovacího formuláře k nižším
svazům, klubům a veřejnosti byl zúčastněným předveden ze zkušebního serveru programátora.

1. Přihlašovací formulář – otevřený turnaj
Je pracovní název pro přihlašovací formulář na běžné turnaje pořádané jakýmkoliv
svazem v rámci ČAST. Po vypsání daného turnaje se na turnaj mohou přihlásit hráči
prostřednictvím správců Registru svých klubů nebo samostatně, pokud mají založen
účet v Registru ČAST. Výstup (export do Excelu) přihlášených hráčů bude mít
k dispozici určená osoba za svaz a vrchní rozhodčí turnaje.
2. Přihlašovací formulář – nominační turnaj
Je pracovní název pro přihlašovací formulář na turnaje, kde je povinnost nominace
hráčů z nižších složek ČAST. Po vypsání nominačního turnaje se ve správě nižšího
svazu zobrazí daný nominační turnaj, kde lze nominovat hráče a náhradníky na
základě určených kvót pro daný svaz. Hráči a náhradníci se do turnaje přihlásí nebo
odhlásí prostřednictvím oddílového správce Registru nebo samostatně, pokud mají
založen účet v Registru ČAST. Výstup (export do Excelu) přihlášených hráčů bude
mít k dispozici určená osoba za svaz a vrchní rozhodčí turnaje.
Požadavky a diskuse k formulářům.
Pavel Halas
-

u zadávání nominovaných hráčů zobrazovat kromě jména a příjmení i ročník a oddíl
hráče (duplicita jména a příjmení)

Martin Linert
-

výstupy přihlášených hráčů zobrazovat veřejnosti dle kategorie prostřednictvím filtrů
ve výstupech pro veřejnost zobrazovat žebříčkové pořadí hráčů a u turnajů BTM
zobrazovat zařazení do divizí
zapracovat divoké karty u turnajů mládeže a juniorů

Jan Poledne
-

umožnit ve formuláři u každého hráče poznámku (na jakém základě byl hráč
nominován)

Michal Božek
-

požadavek na ID hráčů v žebříčku mládeže dle Registru
výsledky z BTM zasílat i s ID číslem hráče dle Registru

Radek Kučera
-

výsledky z MČR, BTM, KBTM, RBTM, KP a RP do Registru ČAST pro zapracování
do ELO žebříčků

Úkoly ze schůzky:
Miroslav Henžel a Martin Linert
-

informovat vrchní rozhodčí BTM o nutnosti výstupů s ID číslem hráče u výsledků
dohodnou s p. Fauskem zapracování ID hráče do žebříčků a k přihlášeným hráčům na
BTM

Miroslav Henžel a Marek Záškodný
-

zapracovat připomínky ze schůzky do formulářů
konečná verze pro přihlašování na MČR do 28. 01. 2018
nahrání do Produkce

Marek Záškodný a Michal Božek
-

vzájemně se dohodnout na předávání dat ze žebříčků mládeže pro zapracování do
Registru s výstupem pro rozhodčí

Schůzka ukončena dne 17. 01. 2018 v 17:10 hod.

V Ostravě dne 19. 01. 2018

Miroslav Henžel

